
A SÖTÉTSÉG VILÁGA 

Bemutató Victor András cikkéhez 



A sün 

 A keleti sün testhossza legfeljebb 35 
centiméter, farokhossza 4 - 5 centiméter, 
testtömege 400 - 1900 gramm. Kültakaróján a 
szőrszálak között sűrűn elhelyezkedő hegyes 
tüskék vannak. A fekete - fehér, gyűrűs tüskék 
csak kis idővel a születés után keményednek 
meg. Mellét fehér bunda borítja. Bőrizomzata 
fejlett, ezért veszély esetén tüskés labdává tud 
gömbölyödni. Hegyes pofája éles fogakat rejt, 
amelyekkel nemcsak aföldigilisztákat, hanem 
egy kígyót is könnyen ketté tud harapni. 
Zápfogai gumós rágófelületűek. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Farok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fog
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldigiliszta-f%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADgy%C3%B3k




Előfordulási helye, táplálkozása 

  Dús aljnövényzetű, ritkás erdőkben fordul elő, 
de mindenekelőtt cserjésekben, települések 
környékén él, sőt, még belvárosi parkokban is. 

 számára az év egy aktív időszakra és a téli álom 
idejére tagolódik, amelyet avarból készült 
alomban tölt el.  

 Az állat tápláléka főként földigilisztákból 
és csigákból áll, de más kisebb állatokat is 
fogyaszt, például sáskákat, földön 
fészkelő madarak fiókáit, gyíkokat, de néha 
dögöket vagy lehullottgyümölcsöket is eszik. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89v
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1sk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%ADkok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%BCm%C3%B6lcs


     

Egy kis mozgás mindenkinek  kell.... 

Álom az avarban 



Szaporodása 

 Évente kétszer, legfeljebb 7 utódot hoznak a 
világra. 

 Az utódok zárt szemmel jönnek a világra, csak 
kb. kéthetes korukban nyitják ki. 

 Eleinte fehér tüskéik ekkor kezdenek sötétedni 
és keményedni. 

 Első útjaik alkalmával éles, kissé madárszerű 
füttyök segítségével tartják a kapcsolatot 
anyjukkal. 

 Teljes testtömegük el kell érje a 700 grammot 
ahhoz, hogy életképesek maradjanak 



Életmódjuk: 

 A sün számára az év egy aktív idõszakra és a téli 
álom idejére tagolódik, amelyet avarból készült 
alomban tölt el. Tavasszal bújik elõ, amikor a 
külsõ hõmérséklet már elég magas. A kritikus 
érték 15 °C körül húzódik. Ily módon a téli 
melegbetörések megtéveszthetik és 
elõcsalogathatják a sünt téli álmából, ami igen 
veszélyes, hiszen ilyenkor azokat a fontos 
tartalékokat használja fel, amelyek egy hosszabb 
utótél esetén talán éppen a túlélést jelentenék 
számára.  



Mese és  

valóság 



 A sün nemcsak a gyerekek kedvelt mesehőse a 
tanulságos állatmesékben, hanem nagy meseírókat 
is megihletett, mint Csukás István. Gyermekkorunk 
kedvelt versesmeséjének hősei is süngyerekek,  

   Sün Aladár, 
  Sün Piroska, 
  Sün Adorján, 
  Sün Dorottya, 
  Sün Demeter, 
  Sün Tihamér 
  s a legkisebb: 
  Sün Balázs. 



Üzenet a süntől Neked! 

 Ha figyelmes vagy, az ősszel összegyűjtött 
levélkupacot átforgatod, mielőtt  meggyújtod, 
mert lehet ott lapulok téli álomra készülve. 

 Ne zavarj el a házad tájékáról, mivel hasznossá 
teszem magam, megfogom a kártékony 
patkányokat! 

 Kérlek, ne zavarj meg téli álmomban, én sem 
ébresztelek fel rémisztő hangokkal! 

 Ha az úttesten áthaladok , s veled összefutok, ne 
ijedj meg tőlem, csak táplálékot keresek, nem 
ártok senkinek, legkevésbé neked! 


